
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การเงิน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๓๒๗ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๓๒๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๓๒๗ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การจัดการทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมเล็ก ๓๒๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การจัดการการโรงแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมเล็ก ๓๒๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การตลาด  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมเล็ก ๓๒๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การบัญชี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม (๓๒๓) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การสื่อสารการตลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมดอกจาน (๓๒๗) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม (๓๒๓) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา (๒๓๐๖) ชั้น ๓ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การประกอบการสังคม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ----ยังไม่แจ้งข้อมูล------ 
ณ ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงาน และสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐---- 

ณ ห้องประชุมเล็ก (๓๒๓) ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมก่อนการประเมนิฯ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ/แนะน ากรรมการ 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. หลักสูตรน าเสนอภาพรวมหลักสูตร ประมาณ ๑๐ นาที 
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งช้ี/ซักถาม

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และสังเกต 

การเรียนการสอน 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. หลักสูตรชี้แจง และ/หรือ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปผลการตรวจเย่ียมด้วยวาจา 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


